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O terceiro livro da série After Dark é mais uma incrível
história de amor, escrita pela mesma autora dos sucessos
Louca por Você e Apaixonada por Você... Rafe, Daniel e
Zachsão grandes amigos e donos da casa noturna After Dark,
em Los Angeles. Nos dois primeiros volumes da série, nos
apaixonamos com as histórias de Zach, que se casou com
Johanna, irmã de Daniel, que por sua vez se casou e teve duas
filhas com Julie, melhor amiga de infância de Johanna. Agora
chegou a vez de vibrarmos com o romance entre Rafe e sua
vizinha, a doutora Jenny, que é mãe da pequena e doce
Maggie, que adora o “tio Rafe” — a quem ela insiste em
chamar de“papai”... Jenny e Rafe são pessoas reservadas, e o
passado deles pode esconder feridas que ainda não
cicatrizaram.Os dois tiveram, juntos, um rápido rompante de
amor em Apaixonada por você. Mas agora as coisas esfriaram
e a médica não está se mostrando aberta a um novo
amor.Rafe não pretende desistir da mulher que tanto admira
e deseja, por isso fará de tudo para provar que é um amante
fiel e que pode dar proteção a Jenny — principalmente agora,
quando uma ameaça do passado revela-se ainda viva para ela e sua filha.
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The Seven Deadly Sins Capítulo 311
http://media.beebok.info/br-1464688328/the-seven-deadly-sins-capitulo-311.html

Para os Sete Pecados Capitais, as vitórias têm sempre um sabor agridoce... Um fantasma
que todos acharam ter sido deixado no passado se levanta, e medo, terror e destruição
estão a caminho. Ainda não acabou. A batalha interminável continua...

[PDF]

O milagre da manhã
http://media.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...

[PDF]

O Livro dos Espíritos
http://media.beebok.info/br-1143525750/o-livro-dos-espiritos.html

Autor: Allan Kardec. Tradutor: Evandro Noleto Bezerra. Os seres materiais constituem o
mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espiritual,&#xa0;
isto é, dos Espíritos. Originalmente publicado em 1857, O livro dos espíritos...

[PDF]

A sutil arte de ligar o f*da-se
http://media.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...

[PDF]

黑暗社会
http://media.beebok.info/br-1463853415/黑暗社会.html

...
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Duquesa Por Engano
http://media.beebok.info/br-1459006946/duquesa-por-engano.html

Outra das clássicas estórias de casamento por conveniência escrita por Cheryl Bolen Uma
inocente visita ao Duque de Aldridge para pedir uma doação para suas viúvas de guerra,
coloca Lady Elizabeth Upton no meio de um enorme escândalo... O Duque de...
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灵界之修仙
http://media.beebok.info/br-1463857422/灵界之修仙.html

...

[PDF]

猎人之光明
http://media.beebok.info/br-1463865063/猎人之光明.html

胡夫金字塔究竟是何人建造?尼斯湖水怪是什么生物? 百年难解百慕大三角之谜;爱琴海边的神
秘古堡;地下迷宫中的上古怪兽;希腊王者骑乘过的巨龙…… 大陆漂移学说竟源自古魔法时代
的禁咒战争……...
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风月天子2
http://media.beebok.info/br-1463850721/风月天子2.html

由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。

[PDF]

英雄探险队2
http://media.beebok.info/br-1463849034/英雄探险队2.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。
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由于生下的龙子,赐封为才人,李才人,并且赐这庆褔宫,由于宫女身份太过底下,皇帝有那么多
女人,儿子也一大把,自从赐了这个庆福庆之后,就派两个宫女侍候着,之后整个王宫,对于有他
们母子两,大概根本没多少人知道吧。

[PDF]

英雄探险队1
http://media.beebok.info/br-1463841860/英雄探险队1.html

洞穴似乎感受到外人的入侵,四周的颜色在众人的步伐中越来越深,黄绿色的浆汁也沁泌得更是
浓烈,不远处的地上,赫然出现了九个浅色的盘状痕迹,慢慢的,每个浅痕之上都出现一个盘腿而
坐的青年身影。
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幻之天2
http://media.beebok.info/br-1464657613/幻之天2.html

...
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小王爷
http://media.beebok.info/br-1461083122/小王爷.html

我无奈的遥遥头,我不是记得你,而是你的衣着告诉我你是皇帝,我很想这么告诉他,但是生怕他
因为再一次的打击而掐死我,所以我还是决定以后在告诉他好了……

[PDF]

流行
http://media.beebok.info/br-1461065352/流行.html

我把脸转向那张桌的客人,一共五个人,有四个人满脸横肉,杀气逼人的看着我们。而象首领的
那一个低着头慢悠悠的在夹牛肉片吃
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